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Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Vytápění novostavby bytového domu 

Autor práce: Daniela Dubisová 
Oponent práce: doc. Ing. Petr Horák, Ph.D. 

Popis práce: 

Bakalářská práce se zabývá vytápěcím systémem bytového domu v Brně. Budova má pět 
nadzemních podlaží a není podsklepená. Teoretická část se zabývá designovými otopnými tělesy, 
jejich rozdělením a porovnáním s deskovými. Ve výpočtové části se nachází kompletní výpočet a 
návrh jednotlivých prvků soustavy otopných těles. Jako zdroj tepla jsou navrženy dva kondenzační 
kotle. Součástí výpočtové časti je i návrh přípravy teple vody. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Jak bude otopná soustava vybavena pro potřeby rozúčtování nákladů pro vytápění?  

2. Na str. 137 je návrh třícestných ventilů, dle návrhového diagramu se pracovní oblast 

pohybuje na hranici funkčnosti ventilu. Nebylo možné použít jiný typ armatury (s menším 

pracovním průtokem)? 

3. Na základě jakého principu a jakým technickým zařízením bude řízen výkon otopné  

soustavy?  

4. V práci jsem nenalezl pracovní schéma pro hydraulický výpočet potrubí, bez něj lze těžko 

zkontrolovat správnost dimenzování.  

5. Popište způsob uložení potrubí v podlaze, popř. namalujte v detailu.  
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Závěr: 

Zadání bakalářské práce bylo zcela splněno. Studentka prokázal patřičné znalosti a dovedla je 

aplikovat v rámci bakalářské práce. Kvalita zpracování a obtížnost bakalářské práce odpovídá 

běžnému standardu, práce je přiměřené velikosti. Práce je jazykově a stylisticky na velmi dobré 

úrovni. Práce s literaturou je dobrá, seznam citované literatury je přiměřený.  

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 10.6. 2020 Podpis oponenta práce:……………………………………… 


